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 Tuesdayبیشتربخوانید

ویژه ها

جام جم از فعالیت سنگ شکن و تخریب محیط زیست در
اطراف روستای راهدار گزارش میدهد؛

گفتگو با عباس فریدونی،
پرستار نمونه

رنج همسایگی با سنگ شکنها

مهربانی  ،رسم پرستاری
است

با شیوع جهانی کرونا ،کشورمان هم تحت
تاثیر این ویروس منحوس قرار گرفت و
عزیزان زیادی از هموطنانمان به دلیل ابتال به کرونا از
بین ما رفتند و افراد زیاد دیگری هم تا سرحد مرگ با این
ویروس مبارزه کردند و موفق به شکست آن شدند ،اما
در این میان از حضور ایثارگرانه و متعهدانه بخش
درمان بخصوص پرستاران عزیز که با به خطر انداختن
جان خود طعم شیرین زندگی دوباره را به هموطنان
بیمار چشاندند هیچوقت از یاد و خاطره ملت پاک
نمیشود ،زیرا همچون رزمندهای شجاع در خط مقدم
مبارزه با ویروس کووید 19-حماسهای بی بدیل آفریدند
و البته با تقدیم تعداد زیادی شهید ،دین خود را به
کشور ادا کردند .مصاحبه جام جم را با آقای عباس
فریدونی مترون و پرستار نمونه بیمارستان شهید
گنجی برازجان در زیر میخوانید:

در گفتگو بارئیس مشاوران
امالک و اتومبیل بوشهر
مطر ح شد:

سوداگری دالل ها در
بازار مسکن

3

از سوی شهرداری برازجان
صورت گرفت؛

ترویج کتابخوانیدر باجه
تلفنهمگانی
3

مدیرعامل شرکت گاز استان
مطر ح کرد؛

چرا شغل پرستاری را انتخاب کردید؟

در ابتدا درود میفرستم به روح پرفتوح شهدای
سالمت ،همکارانی که با نثار جانشان در برابر بیماری
کووید ۱۹خود را فدا نمودند تا مردم عزیزمان از نعمت
سالمتی برخوردار باشند.
انتخاب بجا و شایسته روز بزرگداشت شغل پرستاری
با والدت بانوی صبر و استقامت حضرت زینب(س)
بسیارمناسب بوده است.

تفاهم نامه همکاری
شرکت گاز و بنیاد
نخبگان بوشهر

4

2
عکس :داریوش محبی

2

برنامههــای بوشــهر در
گرامیداشت ۹دی
3
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر

تفاهم نامه همکاری شرکت گاز و بنیاد نخبگان بوشهر
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت :تفاهم نامه همکاری آموزشی  ،علمی  ،تحقیقاتی
و فناوری در شش ماده و به مدت یک سال بین شرکت گاز استان بوشهر و بنیاد نخبگان
استان بوشهر امضا شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ،مسلم رحمانی افزود :تفاهم نامه همکاری
آموزشی ،علمی تحقیقاتی  ،فناوری با تاکید ویژه بر بند "ث" ماده  64قانون برنامه ششم

توسعه جمهوری اسالمی ایران در راستای سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تقویت
و توسعه فعالیتهای نخبه محور به امضا رسید .وی اضافه کرد :زمینه سازی با هدف
تقویت و تعمیق رویکردهای علمی و پژوهشی و فناورانه ،تعامل و تبادل دانش و اطالعات
بین کارشناسان و پژوهشگران دو طرف ،همکاری مشترک در برگزاری جلسات هم اندیشی
و کارگاههای علمی و همایشها و سمینارهای پژوهشی و آموزشی ،همچنین همکاری در

جام جم از فعالیت سنگ شکن و تخریب محیط زیست در اطراف روستای راهدار گزارش میدهد؛

رنج همسایگی با سنگ شکنها

زمینهای مردم روستا را به صنایع و معادن واگذار کردند ،اما یک نفر را سر کار نبردند
اگر نا م روستاهای «راهدار»
ریحانه جنتی
یا «قراولخانه» را در
گوگل جستوجو کنید،
خبرنگار جام جم
بهغیر از تصاویر زیبای
محیط منطقه و درختان
بلند نخل ،تا چند صفحه مطالبی در ارتباط با
مشکالت زیست محیطی ،بیماری تنفسی مردم
ناشی از فعالیت صنایع ،گرد و غبار ناشی از آنها
و جلسات مسئوالن استان بوشهر برای حل
این معضالت قابل مشاهده است .شاید تاریخ
انتشار برخی از این جلسات و مطالب به یک
دهه پیش باز گردد .جالب اینکه این اخبار تا
به امروز نیز ادامه داشته و نشان از زخمی کهنه
در یکی از مناطق زیبای دشتستان دارد .وجود
 25معدن و صنایعی همچون کارخانه سیمان،
سنگ شکنها و  ...باعث شده مردم «راهدار» و
«قراولخانه» و روستاهای همجوار ،زندگی سخت
و دشواری در سایه گرد و غبار داشته باشند که
نه تنها هوای پاک را از آنها گرفته ،بلکه کمترین
سود و اشتغالزایی نیز برای مردم منطقه نداشته
است و تنها دستاورد وجود این معادن و صنایع،
خشکسالی ،سرفههای شدید و در طول این
سالها سرطان بوده است.
برای رفتن به روستای راهدار باید هفت کیلومتر
از شهر برازجان به سمت شمال و شهر وحدتیه
حرکت کنید .هر چه بیشتر در جاده حرکت
میکنید گلهای آفتابگردان خیره به خورشید گرم
جنوب و درختان نخل در کنار پرورش دهندگان
اسب چشمها را نوازش میدهند ،اما این تمام
ماجرا نیست و هرچه به روستای راهدار نزدیکتر
میشوید جنب و جوش کامیونه ا و بولدوزرها
در مسیر جاده بیشتر میشود .از دور نیز چندین
کارخانه و معدن در وسط دشت احداث شده
است! در فاصله چند کیلومتری روستای راهدار
نیز گرد و خاک عجیبی به هوا بلند شده ،انگار اخبار
و مطالب منتشر شده درباره این روستا حقیقت
دارد .در ورودی روستا نوشته به «روستای زیبای
راهدار خوش آمدید -جمعیت  1800نفر» .ساعت
از یازده گذشته و روستا در سکوت فرو رفته و
همچنان کوچه پس کوچههای روستا در خواب
هستند .چند پیرمرد زیر درختی نشستهاند و

زمانیکه با آنها همکالم میشویم ،سفره دلشان باز
میشود و از  20سال زندگی سخت در این منطقه
میگویند .یکی از آنها محمد است و از روزگاری
میگوید که زندگی در راهدار و روستاهای همجوار
بیشتر جریان داشت« :وقتی جوان بودم ،این
روستا آب داشت ،خرما و گندم آن در کل بوشهر
نظیر نداشت ،تا چشم کار میکرد خوشههای زرد
گندم زیر نور خورشید میدرخشیدند ،ولی امان
از کارخانه و زمین را حفر کردن برای معدن!» او از
روزهایی میگوید که زمینهای منطقه را در ابتدا
به عنوان انفال و اراضی ملی از کشاورزان گرفتند
و یکی پس از دیگری برای معدنکاوی و ساخت
کارخانه به افراد غیر بومی واگذار گردید ،حتی
صاحب یکی از کارخانهها است محمد سالها
بیکار است و سه فرزند او برای کار به برازجان و
عسلویه رفتهاند «اکثر مردم منطقه شغلشان
دامداری و کشاورزی بود ،اما خشکسالی از یک
طرف و برداشت از معادن از سوی دیگر باعث
نابودی پوشش گیاهی و مراتع منطقه شد و اکثر
مردم بیکار شدند.
گردوخاک و غبار ناشی از فعالیت کارخانه سیمان،
باعث افت شدید کیفیت محصوالت کشاروزی ما
شده است ،به شکلی که از محصوالت با کیفیت
روستا دیگری خبری نیست .مردم شغلهای
پدری خود را رها کردهاند و به دلیل بیکاری به
شغلهای کاذب یا کارگری روی آوردهاند که هیچ
سودی برای روستا و خانوادهها ندارد و درآمد آن
هم بخور ،نمیر است».
سرطان در میان مردم راهدار
مراد نیز یکی دیگر از اهالی این روستاست که
صحبتهای محمد را تایید میکند و میگوید:
«اگر شب در روستا بمانید ،نمیتوانید براحتی
نفس بکشید .گرد و غبار حتی اجازه نمیدهد
چند متر جلوی پایتان را ببینید .این آالیندهها
به حدی شدید میشود که تنفس را برایتان
سخت میکند .تا چند ساعت دیگر و با خنکتر
شدن هوا نیز گردوغبار ناشی از فعالیت سنگ
شکنها به روستا میرسد .این گردوغبار شدید
بخشی از زندگی مردم شده و برای آنها مشکالت
گوارشی ،تنفسی ،ریوی و سرطانها را به همراه
داشته است» او به خانهای در ضلع شرقی روستا

اشاره میکند که پارچهها و اعالمیههای سیاه روی
دیوارهای آن نصب شده و میافزاید« :همین چند
روز پیش یکی از اهالی روستا بر اثر سرطان ریه،
جانش را از دست داد و این سرطانها به دلیل
آلودگی هوا و آب ،در مردم منطقه ریشه کرده
است .تا  20سال پیش این روستا بیش از  3هزار
نفر جمعیت داشت ،اما حاال به نیم ( 1500نفر )
رسیده است چون خیلیها مهاجرت کردهاند».
واگذاری اراضی برای صنایع
برای بررسی بیشتر به اطراف راهدار میرویم،
صنایع سیمان ،گچ ،معادن و سنگ شکنها و
ماسهشوییهای پیرامون روستا که طبق آمار و
گفته مسئوالن تعدادشان به  ۲۵شرکت و معدن
میرسد .در  300متری روستا نیز دستگاههای
سنگ شکن ،مشغول برداشت و تخریب در
حجم بسیار زیادی از کوه هستند.
در ظاهر نیز خبری از رعایت پروتکلهای زیست
محیطی نیست .به نزدیکی یکی از معادن میرویم
ولی اجازه بازدید را به ما نمیدهند و میگویند باید
مجوز رسمی صنایع و معادن را داشته باشید!
به روستا که برمیگردیم ،به سراغ محمد بحرانی،
دهیار روستای راهدار میرویم.
این دهیار جوان ما را به اتاق کوچکش در محل
دهیاری روستا دعوت میکند و از مشکالت این
صنایع برای ما میگوید« :تقریبا چندین دهه است
که برداشتهای بیرویه و غیرمجازی در منطقه
توسط کارخانه سیمان ،کارخانه گچ ،معادن و
شرکتهای تولیدی شن و ماسه صورت میگیرد و
متاسفانه هیچگونه نظارت یا رعایت پروتکلهای
محیط زیستی بر آنها نمیشود» .بحرانی نیز
حرفهای یکی از اهالی روستا را به عنوان واگذاری
انفال برای ساخت این معادن و کارخانهجات
تایید میکند و میافزاید« :از سالها پیش منابع
طبیعی بدون رضایت مردم ،زمینهای کشاورزی
آنها را به عنوان اراضی ملی به این کارخانهها و
شرکتها واگذار کرد.
کارخانه سیمان در محلی احداث شده که قبال
زمین یکی از اهالی همین روستاست ،آنها نه
سواد دارند و نه رسانهای که حرف و مشکالتشان
را به گوش مسئوالن برسانند! .مردم منطقه به
دلیل خشکسالی نتوانستند کشاورزی کنند،

سازمانهای مربوطه زمینهای مردم را به
بهانههای مختلف از آنها گرفت و در ابتدا بهعنوان
اراضی ملی معرفی کرد و سپس برای احداث
صنایع به برخی افراد واگذار کردند.
وی با اشاره به اینکه مردم روستا در چند سال
گذشته نسبت به قوانین محیط زیستی و حق
حقوقشان آگاهتر شدهاند ،اظهار میکند« :اراضی
اطراف راهدار که بخشی از انفال است نباید
برای کارهای اقتصادی از آن استفاده شود ،اگر
هم فعالیت اقتصادی انجام میشود ،باید مردم
منطقه در اشتغال و سود آنها سهیم باشند ،ولی
دریغ از یک شغل برای اهالی منطقه و یک ریال
کمک به عنوان عوارض آالیندگی و مالیات برای
بهسازی روستا ،تنها سهم مردم از فعالیت ۲۵
کارخانه ،شرکت و معدن ،گرد و غبار و آالیندگی
هوا ،آلودگی زمین و آب است».
بحرانی به آمار باالی بیکاری در روستا نیز اشارهای
دارد و فعالیت کارخانه سیمان با حدود  ۵۰۰تا
هزار پرسنل را مثال میزند و میافزاید« :دریغ از
یک کارگر یا کارمند بومی شاغل در این کارخانهها.
مدیران کارخانه از شهرهای دور کارگر و کارمند
استخدام میکنند اما از جوانان تحصیلکرده
منطقه یک نفر را نیز بهسر کار نبردهاند.
همچنین منطقه زیبایی که میتوانست پایلوت
گردشگری باشد ،حاال حتی هوای تمیز هم ندارد».
* معادن ساماندهی میشوند
آفتاب سرخ جنوب آهسته آهسته از دشتهای
مسطح دشتستان پایین میرود و گرد و غبار در
هوا آرام آرام روستا را در برمیگیرد ،بهنحوی که بعد
از گذشت حدود نیم ساعت دید افقی کاهش
پیدا میکند.
در مسیر بازگشت به برازجان با فرماندار
دشتستان تماس میگیریم تا از اقدامات دولت
برای رفع مشکالت پرشمار مردم منطقه جویا
شویم .فتح اهلل نوروزی در این رابطه میگوید:
«ما در شهرستان دشتستان  78معدن و صنایع
معدنی داریم که  54معدن در بخش مرکزی
شهرستان دشتستان قرار دارد و حدود ۲۵کارخانه
و معدن در اطراف راهدار و قراولخانه واقع شده
است.
با توجه به بحث تولید و اشتغال در کنار مشکالت

زمینه انتشار مقاالت و کتابهای علمی حاصل از فعالیتهای مشترک از اهداف این تفاهم
نامه است.
وی همکاری پیرامون برگزاری دورههای کارآموزی ،کارورزی و بازدیدهای علمی و صنعتی و
همکاری در زمینه انجام خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای طر حهای پژوهشی در دست اجرا
را از دیگر اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.

زیست محیطی که برای مردم منطقه ایجاد شده
باید تاکید کنم ک ه ما بهدنبال حذف نیستیم ،بلکه
در راستای ساماندهی این صنایع و معادن قدم
برمیداریم .چندی پیش نشستی در این رابطه
برگزار شد و مدیران استانی نیز در این نشست
شرکت داشتند .قرار و مصوب گردید که اداره کل
صنایع ،معادن استان بوشهر ،معادنی را که دارای
مجوز یا بدون پروانه فعالیت هستند ساماندهی
نمایند .همچنین ماموریتی به محیط زیست
استان بوشهر واگذار شد که مسائل زیست
محیطی منطقه را بررسی کند تا مشکالت آنها را
هر چه سریعتر برطرف نماییم .نگاه ما این است
که معادن و صنایع وابسته به آنها ،اگر قرار است
فعالیت کنند حتما باید موارد زیست محیطی را در
شهرستان و حوزه روستاها رعایت نمایند و باعث
سلب آسایش و سالمتی مردم نشوند.
اگر مدرکی دارید ارائه دهید
سراغ معاون عمرانی استانداری بوشهر رفتیم.
وی نیز نظرات همسو دارد ،اما تاکید میکند که
تخلفی در منطقه صورت نگرفته است .دکتر
مهرداد ستوده درباره فعالیت صنایع و معادن
پیرامون روستای راهدار و قراولخانه به «جام
جم» میگوید :متولی ساماندهی و رفع مشکالت
معادن و کارخانهها در استان ،سازمان محیط
زیست است .این سازمان اعالم میکند که
کارخانه یا معدن آالیندگی دارد یا خیر ،همچنین
در حوزه نفت و گاز نیز این ماموریت برعهده
محیط زیست است.
بسیاری از صنایع مستقر در استان در این فصل
که هوا روبه سرد شدن ،میرود ،آالیندگیشان
بیشتر میشود و ما دائم استعالمهای الزم را
از شهرداریها و دهیاریها میگیریم .در مورد
روستای راهدار و روستاهای همجوار صنایع دیگر
نیز به همین شکل عمل میشود .محیط زیست
این مناطق را رصد میکند و با پایش و نظارت
مستمر ،اگر صنعتی آالینده باشد ،تا زمان اصالح
فیلترها و مشکالتشان حق آالیندگی در قالب
عوارض به منطقه پرداخت خواهد شد.
ستوده در مورد ادعای دهیار راهدار که گفته بود
محیط زیست و صنایع از سهم آالیندگیشان یک
ریال به منطقه کمک نمیکنند ،اظهار میکند:
بهنظر من این دوستان اطالعی ندارند و اگر این
سهم پرداخت نشود ،خالف قانون است .اگر
محیط زیست و صمت خالف قانون عمل کنند

باید پاسخگوی دستگاه قضا باشند و با خاطیان
برخورد میشود .لذا ما بر اساس گزارشهای
محیط زیست ،امور مالیاتی را رصد میکنیم و حق
آالیندگی را از صنایع کوچک و بزرگ استان دریافت
مینماییم.
اگر آالیندگی صنایع منطقه اثبات شده باشد،
سهم  15درصدی را باید پرداخت کنند و دوستان
اگر مدارک و شواهدی مبنی بر عدم پرداخت این
سهم از آالیندگی دارند ،به استانداری اطالع دهند،
چون برخالف قانون است.
وی به مشکالت ریوی مردم و سرطانهایی که
در منطقه شایع شده است نیز اشارهای دارد و
معتقد است که صنایع و کارخانههایی همچون
سیمان باید فیلترهایشان را بهطور دائم و بر
اساس استانداردها عوض کنند .ما فعال گزارش
رسمی در رابطه با شایع شدن سرطان نداشتیم
و تاکید ما بر ورود و سنجش محیط زیست و
کاهش مشکالت مردم است.
باید طوری عمل کنیم که نه حق صنایع نادیده
گرفته شود و نه حقی از مردم پایمال گردد و
سالمتی مردم روستا و شهرهای استان از همه
چیز مهمتر است.
قطعا اگر گزارش رسمی برای ما ارسال شود ،به
این موضوع ورود جدی خواهیم داشت.
از معاون عمرانی استانداری بوشهر درباره ادعای
گرفتن زمین کشاورزان و احداث کارخانه در آن
زمین سوال میپرسیم و او بار دیگر از این موضوع
ابراز بیاطالعی میکند و میافزاید :برای تغییر
کاربری زمینهای کشاورزی ،کارگروه واگذاری اراضی
غیرکشاورزی وجود دارد که تمام دستگاههای
متولی بخش کشاورزی ،همچون جهاد کشاورزی،
امور اراضی ،منابع طبیعی و ...در این کارگروه
حضور دارند و اگر صنایع و معدن اعالم کند که
میخواهد در منطقهای کارخانه یا معدنی را احداث
نماید ،آنجا همه مدافعان بخش کشاورزی حضور
دارند .نماینده سازمان صمت مدارک و نظر خود
را ارائه میدهد و اگر نتواند اعضای این کارگروه را
قانع نماید ،قطعا آن زمان هیچ زمین کشاورزی،
تغییر کاربری پیدا نخواهد کرد.
بدون تردید اگر زمینی استعداد کشاورزی داشته
ش کنند که زمین حفظ شود و
باشد ،باید همه تال 
با این توصیفات قطعا زمین کشاورزی که کارخانه
در آن احداث شده ،استعداد کشاورزی نداشته
است.

وقتی صنایع جریمه آالیندگی را به جان میخرند
ما در هر کجای کشور که کارخانه سیمان داریم ،بحث آالیندگی و گرد
اسماعیل کهرم
و غبار ناشی از آن ،امری عادی است .برای پی بردن به ابعاد اینگونه
آالیندهها باید به کارخانه سیمان دشت بیستون در استان کرمانشاه
کارشناس ارشد
محیط زیست
اشارهای داشته باشم .کتیبه هخامنشی در کوه بیستون قرار دارد و
سالها پیش نیز به ثبت جهانی یونسکو رسید .گرد و غبار کارخانه
سیمان بر روی این کتیبه سنگی بسیار ارزشمند در دل کوه مینشیند و چندی پیش که
سازمان میراث فرهنگی یک سنگشناس از کشور ایتالیا آورده بود تا وضعیت کتیبه سنگی
را بررسی کند ،او با ابراز نگرانی شدید گفته بود که باید هر چه سریعتر کارخانه سیمان تعطیل
شود ،غبارهایی که این کارخانه تولید میکند در البهالی کتیبه سنگی نفوذ کرده و زمانی که با
آب باران ترکیب میشود باعث ترک خوردن آن کتیبه با قدمت  ۲۵۰۰سال خواهد شد.
حاال تصور کنید که این گردوغبار با ریههای انسان چه میکند .تحریمها مانع خرید فیلتر
صنایع و واردات آن به کشور میشود و کارخانههای سیمان قادر نیستند با نرخ ارز امروزی،
فیلتر کارخانههایشان که بیش از چند صد میلیون افزایش قیمت پیدا کرده را خریداری
نمایند .بسیاری از آنها سهم جریمه  15درصدی آالیندگی را پرداخت میکنند چون قیمت
فیلتر از جریمه بسیار گرانتر است.
آنها فیلترهای قدیمی را تمیز کرده و شبها فیلترهایشان را غیر فعال میکنند تا آسیب
کمتری ببینند .به این خاطر که در هنگام شب ،اهالی روستای راهدار و همه نقاط کشور که
کارخانه سیمان در آن واقع شده ،گرد و غبار نفسشان را به تنگ میآورد .این مشکل در
همهجای کشور دیده میشود و مخصوص استان بوشهر و دشتستان نیست .اگر ساعت
پنج و شش صبح به منطقهای که کارخانه سیمان در آن قرار دارد ،بروید تا شعاع یک متری
همه چیز محو است ،چون هوا را غبار سیمان گرفته است.

مدیر منطقه  10عملیات انتقال گاز خبر داد؛

انجام تعمیرات گسترده خط لوله هفتم سراسری
مدیر منطقه ده عملیات انتقال گاز گفت :از
ابتدای سال بر اساس برنامهریزی دقیق ،تعمیرات
گسترده ای در محدوده خط لوله هفتم سراسری
انجام شده است و این خط لوله برای انتقال ایمن
و پایدار گاز در فصل زمستان آماده میباشد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال
گاز ،حمید خدری اضافه کرد :منطقه ده عملیات
انتقال گاز از اواسط بهار هر سال ،برنامه تعمیرات
شریانهای انتقال گاز را در دستور کار قرار
میدهد و مطابق یک برنامه تعمیراتی منسجم
خطوط لوله را با هماهنگی شرکت انتقال گاز و
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از مدار خارج

کرده و نسبت به انجام فرآیندهای تعمیراتی اقدام
مینماید.
وی با بیان اینکه وظیفه نگهداری وبهره برداری 209
کیلومتر ازخط لوله هفتم سراسری دراستانهای
بوشهر ،فارس و هرمزگان بر عهده این
منطقه میباشد ،اظهار کرد :از ابتدای امسال،
تعمیرونگهداری خط لوله هفتم سراسری در
برنامه عملیاتی قرار گرفت که خوشبختانه به لطف
خداوند و همت شبانهروزی کارکنان توانستیم
تعمیرات گسترده ای از جمله؛ غالف گذاری (نصب
اسلیو) تعویض شیر ،ترمیم سرجوشهای خط
لوله و رفع نشتی را به انجام برسانیم.

خدری در ادامه ضمن تشریح عملیاتهای انجام
شده به صورت همزمان و در چندین نقطه،
خاطرنشان کرد :پس از دریافت نتایج پیگرانی و
همچنین راستی آزمایی واحد بازرسی فنی ،بیش
از  10نقطه از سرجوشهای ارتباطی نیاز به تعمیر
داشت که با استفاده از فرآیند غالف گذاری
( ) sleeveاین نقاط ترمیم و بازسازی شد.
انجام عملیات برشکاری  56اینچ برای اتصال
انشعاب جزیره کیش
وی انجام عملیات برشکاری  56اینچ خط هفتم
به منظور اتصال خط لوله انتقال گاز به جزیره
کیش را یکی دیگر از برنامههای تعمیراتی عنوان

کرد و افزود :طرح گازرسانی به جزیره کیش ازخط
هفتم سراسری به طول  94کیلومتر در شمال
شهرستان بستک در محدوده استان هرمزگان
آغاز و به نیروگاه جزیره کیش منتهی میشود
که بر اساس برنامهریزیهای انجام شده فرآیند
انشعاب گیری این خط لوله با تالش کارکنان
منطقه و همکاری بخش خصوصی به انجام رسید
تا در آینده ای نزدیک شاهد انتقال پایدار و ایمن
گاز به جزیره کیش باشیم.
مدیر منطقه  10عملیات انتقال گاز با بیان
اینکه خط هفتم سراسری نقش مهمی در
اطمینان از استمرار و آمادگی انتقال گاز طبیعی

در فصل زمستان را دارد ،تصریح کرد :عملیات
انشعاب گیری گرم() Hot Tapبا هدف توسعه
گازرسانی به روستاهای کم برخوردار ،نصب
اتصاالت و کیتهای عایقی وهمچنین تعویض دو
دستگاه شیر  20اینچ کنار گذر ایستگاه بین راهی
از دیگر برنامههای تعمیراتی بود که تاکنون در
محدوده خط هفتم به انجام رسیده است.
خدری در ادامه این گفت گو تالش و زحمات
کارکنان منطقه در انجام برنامههای تعمیراتی
بسیار مهم و با ارزش برشمرد و ضمن قدردانی
و خداقوت ،بر آمادگی انتقال ایمن و پایدار گاز
طبیعی در روزهای سرد پیش رو تاکید کرد.
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برنامههای بوشهر در گرامیداشت ۹دی
 9دی ،روز بصیرت و میثاق امت با والیت ،قله فراموش نشدنی و نقطه عطفی
در تاریخ انقالب اسالمی است.
حجت االسالم یوسف جمالی ،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
بوشهر گفت  :بصیرت فاطمی ،والیتمداری ،مقاومت علوی" به عنوان شعار
محوری دهه بصیرت امسال انتخاب شده است ،بنابراین بزرگداشت این

مناسبت مهم ،فرصتی برای روشنگری بصیرت افزایی و عبرت آموزی و پاسخ
به شهبات است .به همین منظور مراسمی در روز  ۹دی ساعت  ۱۰صبح
به صورت زنده از صداوسیمای مرکز بوشهر و فضای مجازی پخش خواهد
شد .با توجه به شیوع کرونا راهپیمایی و تجمع وجود ندارد ،اما برنامه ریزی
برای استفاده از فضای مجازی و رسانهها انجام شده است .بستههای تحلیلی

و بصیرتی در قالب کلیپهای چند دقیقهای با همکاری سپاه امام صادق (ع)
و صداوسیمای مرکز بوشهر تولید شده که بزودی منتشر خواهد شد.در
این راستا بیش از  ۱۰۰برنامه و نشستهای بصیرتی ،کاروان موتوری ،تولید
پادکستهای رادیویی ،موزیک ویدیو با موضوع  ۹دی و سردار سلیمانی و
مسابقات مختلف ادبی و گرافیکی برنامهریزی شده است.

سوداگری دالل ها در بازار مسکن

بازار مسکن یکی از بسترهای
محمد رضا برازجانی مطمئن مردم برای سرمایه گذاری
در سالیان اخیر بوده است اما از
خبرنگار جام جم
سال گذشته با نوسان شدید ارز
این بازار هم با افزایش بی سابقه
قیمتها مواجه شد به گونهای که هم اکنون به اعتقاد
کارشناسان با ادامه این روند میتواند تاثیر سوئی در آینده
سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشد.جام جم چند و
چون و حواشی بازار مسکن را در بوشهر با احسان آستانه،
رئیس مشاورین امالک و اتومبیل شهرستان بوشهر در
میان گذاشت ه که در ادامه میخوانید:
از بازار مسکنچهخبر؟حاال کهقیمتارز از قلهفاصله
گرفته و گویی انتظارات تورمی در همه بازارها دستخوش
تغییر شده ،معامالت بازار مسکن در چه وضعیتی
است؟
در خصوص بازار مسکن در گام اول بسیاری از افراد فکر
میکنند که کاهش قیمت دالر صرفا باعث کاهش حجم
معامالت شده ما انتظارداشتیم که دالر خیلی پایین بیاید
وبهدنبال آنهممصالحساختمانیکاهشقیمتداشته
باشد که متاسفانه میبینیم قیمت مصالح ساختمانی
درحال افزایش است مثل سیمان که از مهمترین مصالح
ساختمانی است بنابراین نباید ساخت یک ساختمان
را صرفا محدود به قیمت ارز کنیم چون عوامل متعدد
وگستردهای از جمله آهن آالت وسنگ وکاشی و...
از نظر قیمتی چه تغییراتی در این بازار رخ داده است؟

اینها همه درقیمت ساختمان تاثیرگذار است وقتی که
مصالحساختمانیافزایشقیمتداشتهباشندهیچوقت
یک سازنده حاضرنیست که قیمت را کاهش دهد و این
یکی مقابل ریزش قیمت همواره مقاوم است.
نقش واسطهها در افزایش قیمت مسکن را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
ما منکر این نیستیم که داللهایی در بازار هستند
وحضور داللها مانع بزرگی برای ثبات قیمت بازار است و
این داللها هستند که قیمت را جابه جا میکنند اما صرفا
این عامل به تنهایی در حوزه مسکن تاثیرگذار نیست و
به عوامل دیگری هم بستگی دارد.
چهعواملی؟
ما باید همه عوامل گسترده کالن اقتصادی را در نظر
بگیریمقیمتملکموضوعینیستکهتکعاملیباشد
بلکه عوامل متعددی تاثیر دارند که یکی از آنها قیمت ارز
استولیقیمتنهاییملکرامصالح ساختمانیتعیین
میکند.
دلیل کاهش بسیار ناچیز قیمت مسکن بعد از یک
جهشبسیار زیادچهبود؟
مقدار کمی هم که کاهش قیمت وجود داشته به خاطر
کاهش تقاضای مردم است و بار روانی که به وجود آمده به
خاطر این استکه خریدار کم شده و فروشندهها حاضر به
انعطاف بیشتری شدند و قیمتها راکاهش دادند.
وضعیت بازار مسکن در بوشهر در حال حاضر
چگونهاست؟

در شهر بوشهر نسبت به بقیه شهرها کاهش کمتری
بود ،شاید یکی از عواملش هم وجود داللها باشد.
آیا برخوردی با مشاوران امالک متخلف شده است یا
خیر؟
ما با هر گونه تخلف برخورد میکنیم .در سال گذشته 2
واحد صنفی را پلمب و پروانه کسب آنها را باطل کردیم.
در شهریور سال جاری هم 109بنگاه متخلف و فاقد پروانه
راشناساییوساماندهی کردیم.
دررویکرد جدیدی که داریم در هر منطقه به صورت
نامحسوس عملکرد بنگاههای موجود در آن منطقه
را زیر نظر داریم و با افراد متخلف در صورت معرفی و
مشاهده برخورد قانونی میکنیم .برای این کار نظارت مان
را به صورت میدانی و واگذاری به زیر مجموعه معتمدمان
پیش میبریم و البته از طریق معاونت محترم پیشگیری
از وقوع جرم که اخیرا صحبتهای خوبی داشتیم در رابطه
باواحدهایصنفیمتخلفپیگیریخواهیم کرد.
در حال حاضر وضعیت بازار اجاره چگونه است؟
با توجه به تعطیلی بازار و کاهش متقاضی قیمتها در حد
 10تا  15درصد کاهش داشته در شهر بوشهر و اجاره بها
تغییری نکرده همیشه مالکان هر سال قیمت اجاره بها را
افزایش میدادند .در حدود  10تا  15درصد که در سالهای
اخیر به  50درصد و  100درصد و گاها به  120درصد رسیده
هرچند که ابالغ شد در شرایط کرونا حدود 15درصد اضافه
شود ولی خیلی جاها رعایت نشد که ما از این موضوع
ناخرسند هستیم .انتظار داشتیم که مالکان محترم
همکاری بیشتری کنند و این در حالی است که قشر
اجاره نشین که قشر ضعیفی هم هستند آسیب دیدند
مخصوصا در این اوضاع کرونا.
بنابراین رکود فعلی هم به ضرر فعاالن بازار مسکن
است؟
ما وهمه هم صنفیها به خاطر اینکه حجم معامالت
باالتر برود خواستار کاهش قیمتها هستیم چرا که
وقتی قیمتهای مسکن و اتومبیل کاهش پیدا میکند
به دنبال آن متقاضی بیشتری راغب به خرید است و
قدرت خرید افراد بیشتر می شود و افراد با سرمایههای
کمتر هم میتوانند خرید کنند .کاهش قیمتها به رونق

از سوی شهرداری برازجان صورت گرفت؛
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ترویج کتابخوانی در باجه تلفن همگانی

پیشـرفتهای تکنولوژیـک جامعـ ه ایرانـی طـی دو دهـ ه اخیـر و تسـخیر
زندگـی شـهروندان توسـط وسـایل الکترونیـک همچـون تلفنهـای همـراه،
تبلـت ،انـواع کامپیوتـر و نیـز شـبکههای تلویزیونـی و فضـای مجـازی سـبب
شـده بسـیاری از جلوههـای زندگـی سـنتی و حتـی تجهیـزات مـدرن دهههـای
گذشـته بـه فراموشـی سـپرده شـده و جـای خـود را بـه فن آوریهـای نو ظهور
بدهنـد.
یکـی از تجهیـزات مـدرن شـهری در چنـد دهـه پیـش کـه تـا سـالها جایـگاه
ویـژهای نـزد شـهروندان داشـت و خاطـرات بینظیـری را بـرای چنـد نسـل
از مـردم رقـم زد ،باجههـای تلفـن شـهری و بیـن شـهری بـود کـه تـا چنـد
سـال پیـش نیـز در گوشـه و کنـار شـهر خودنمایـی میکـرد امـا طـی سـالیان
اخیـر جـای خـود را بـه تلفنهـای خانگـی ،باجههـای تلفـن راه دور و نهایتـا
گوشـیهای تلفـن همـراه داد و بـرای همیشـه از زندگـی مـردم کنـار رفـت.
حـاال شـهرداری برازجـان با ایـدهای جدید به دنبال احیای خاطرات نسـلهای
دهههای  ۶۰و  ۷۰خورشـیدی اسـت تا با بهرهگیری از این حس نوسـتالژیک،
تالشـی جدید برای رشـد فکری و فرهنگی جامعه آغاز نماید.
شـهردار برازجـان درخصـوص ایـن طـرح ابتـکاری میگویـد :از آنجـا کـه
کتابخوانـی و افزایـش سـرانه مطالعـه شـهروندان نقـش مسـتقیم و موثـری
در توسـع ه فکـری و فرهنگـی جامعـه دارد ،اسـتفاده از راهکارهـای مختلـف
بـرای ترغیـب شـهروندان بـه مطالعه و آشـتی با کتاب میتوانـد به عنوان یک
ظرفیـت بـزرگ فرهنگـی و اجتماعـی مـورد توجـه قـرار گیـرد.
محمـدی بـا اشـاره بـه ایـن کـه کـه نسـلهای گذشـته حـس نوسـتالژیکی
نسـبت بـه باجههـای تلفـن قدیمـی دارنـد میافزایـد :بـه نظـر میرسـد احیـای
باجههـای تلفـن قدیمـی و بهرهگیـری از آنهـا بهعنـوان المانهـای فرهنگـی و
تلفیـق آن بـا تلاش بـرای توسـع ه فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی کمـک خواهـد
کـرد موقعیـت جدیـدی بـرای ترویـج فرهنـگ مطالعـه در میـان نسـلهای
ش روی شـهر عزیزمـان قـرار بگیـرد.
مختلـف جامعـه پیـ 

اقتصادی
اجتماعی

وی اضافـه میکنـد :در همیـن راسـتا تصمیـم گرفتیـم  ۴کیوسـک تلفـن را بـا
کاربـری کتابخانههـای کوچـک و جدیـد شـهری احیـا کنیـم و بـا توجـه بیشـتر
بـه آثـار نویسـندگان بومـی دشتسـتان ،ایـن آثـار ارزشـمند در دسـترس
عمـوم شـهروندان قـرار گیـرد.
محمدحسـن محمـدی ،شـهردار برازجـان در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد از
یکسـو شـهروندان عزیـز برازجانـی در حفـظ ایـن سـرمایه عمومـی کـه متعلق
بـه همـ ه مـردم اسـت خدمتگـزاران خـود در شـهرداری را یـاری کننـد و از دیگـر
سـو از نویسـندگان و اهالـی فرهنـگ دعـوت کـرد بـا اهـدای تعـدادی از آثـار
ارزشـمند خـود بـه ایـن کتابخانههـای کوچـک ،بـه غنـای بیشـتر ایـن طـرح
فرهنگـی کمـک کننـد.

کسب و کار ما هم کمک میکند .البته در خصوص اینکه
خیلیها معتقدند مشاوران امالک تاثیر گذار هستند در
قیمتها مثال ارباب رجوع داشتیم که میگوید همسایه
من فالن قیمت فروخته ...بحث این است که خود مردم
،نظر کارشناسی را قبول ندارند و باید بنشینیم ساعتها
صحبت کنیم و توجیه کنیم اگر فرد منطقی باشد این
موضوع را میپذیرد ولی اگر اکثرا این را نمیپذیرند.
چقدر نقش مشاوران امالک را در افزایش قیمت
مسکنموثر میدانید؟
رشد قارچ گونه دفاتر مشاوره امالک که افراد غیر
متخصص وارد این مقوله میشوند گاهی در دامن
زدن به این اشتباهات قیمت تاثیر دارند .ممکن است
یک شخص با حداقل سابقه چند ماهه یک قیمت
غیرکارشناسانه به مالک بدهد واین باعث ایجاد توهم
برای مالک میشود و فکر میکند که ارزش ملکش این
است.
آیا آماری از افزایش بنگاههای امالک دارید؟
در ایام کرونا در نیمه دوم سال گذشته ما حدود  56واحد
صنفی مجوز صادر کردیم در صورتی که در سال جاری
تاکنون برای حدود  120واحد صنفی پروانه کسب صادر
شده است .این موضوع نشان دهنده یک رشد سرطان
گونهاست.
چرا؟
بسیاری از افراد فکر میکنند که راحت است مثال با 50
میلیون می توانند دفتر راه اندازی کنند مخصوصا در نیمه
اول امسال به دلیل کرونا خیلی از مشاغل ورشکسته
شدند و وارد این حرفه شده که نیاز به سرمایه اولیه اندک
دارد .
این موضوع چه مشکالتی را به وجود آورده است؟
به دلیل این که دانش حقوقی ندارند و در عین حال
دانش تجربی کمی هم دارند باعث برهم زدن بازار
میشوند و به اختالف قیمتها دامن میزنند.
آیاقانوندر اینمعضلتدبیریاندیشیدهاست؟
منکر این موضوع نمیشویم که قانون نظام صنفی ما
همواره دچار ایراد است و این نیاز به اصالح فوری دارد
که مابتوانیم حداقل یقین کنیم که چه افرادی بیایند هر
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چند که راه گریز دارد مثال افرادی که صالحیت ندارند و به
اسمبستگانپروانهکسبمیگیرند.اینیکخالءقانونی
است که باید یک تدبیر از جانب قوه مقننه اندیشیده
شود که قانون نظام صنفی را ساماندهی کنند چرا که ورود
افراد به صنوف پر خطر که با سرمایه مردم سروکار دارد
باید با نظارت ودقت بیشتری باشد.
آیا دستگاههای متولی میتوانند در این مسیر با
اصنافهمراهیکنند؟
انتظار داریم از بخشهای دولتی و دستگاههای
نظارتی مسئول بخصوص قوه قضائیه که میتواند
ورود کند برای نرخ اجاره اگر بخش نامه مصوب کنند که
هر سال درصد خاصی برای افزایش قیمت مثال 5تا 10درصد
باشد بهتر میتوان بازار مسکن را کنترل کرد.
آیا برای برون رفت از این مشکل راه دیگری هم وجود
دارد ؟
البته باید فرهنگ سازی شود .فرهنگ سازی جدید باعث
میشود که در دراز مدت مردم به این فرهنگ عادت کنند.
باید خودمان وارد ساخت فرهنگ جدید شویم .
آیا فعالیت افراد دالل در شبکههای مجازی به بازار
مسکنهمضربهزدهاست؟
تغییر شیوه کسب و کار از حالت سنتی به اینترنتی باعث
حضور افراد غیر متخصص یا دالل در این زمینه شده با
اینکه بازار تعطیل بوده چرا باید افزایش قیمت داشته
باشیم بلکه حضور افرادی درفضای مجازی که فعالیت
زماندهیشدهدارنددر برنامههایخریدوفروشاینترنتی
فعالیت میکنند ما باید آنها را رصد کنیم که کار دشواری
است .عمده کسب و کار امالک و اتومبیل و بسیاری از
بخشهای دیگر حتی سمساریها هم به سمت کسب و
کار اینترنتی میروند و این نیاز به نظارت خاص دارد .وقتی
به سمت و سوی کسب و کار اینترنتی میرویم بالطبع باید
آسیبهای آنراهمپیدا کنیموچارهایبیاندیشیم.فضای
مجازی باعث افزایش قیمت میشود.
چه توصیهای برای مردم دارید؟
واقعا ما از مردم خواهش میکنیم که از افراد باسابقه
بیشتر و معتمدین استعالم قیمتها را بگیرند که دچار
اشتباهنشوند.

خبر

بندر نسل سوم؛ چشم انداز
مهم بوشهر

مشاور معاون اول رئیسجمهور و مسئول
دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد
اقتصادی در راس هیاتی از بندر بوشهر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان با اشاره به فعالیتها و اقدامات انجام
شده در این اداره کل و طرح توسعه بندر بوشهر
در مجتمع بندری نگین گفت :افق توسعه بندر
بوشهر و تبدیل آن به یک بندر نسل سومی با
اجرایی شدن جزیره نگین و اتصال آن به راه آهن و
استقرار صنایعارزشافزودهایدر پسکرانهمجتمع
بندری نگین خواهد بود .سیاوش ارجمندزاده
اضافه کرد :بندر بوشهر دارای ظرفیتهای باال و
ویژهای در حوزه دریایی و بندری است که این مهم
لزوم توجه هر چه بیشتر مسئوالن را طلب میکند.
وی ادامه داد :مجتمع بندری نگین در فاز نخست
و در حال حاضر دارای  ۴۰هکتار مساحت میباشد
که از طریق یک راه دسترسی سه کیلومتری به
بزرگراه خلیج فارس متصل شده است و با احداث
دایک حفاظتی که به موازات این راه دسترسی ایجاد
شده امکان توسعه تا  ۴۰۰هکتار را دارا میباشد.
در این بازدید کاظم پالیزدار ،مشاور معاون اول
رئیس جمهور و هیات همراه با حضور در بالکن
طبقه هفتم ساختمان برج بندر بوشهر ،از نزدیک
در جریان فعالیتهای اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر قرار گرفتند .در پایان این بازدید
جلسهای با حضور مدیران دستگاههای اجرایی
مرتبط با فعالیتهای اقتصادی ،در سالن جلسات
برج بندر برگزار شد.

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

سرپرست استان بوشهر :علیرضا برازجانی
دفتر سرپرستی استان بوشهر 077-34232529:
دورنگار 077 -34230730:

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان بوشهر
با شیوع جهانی کرونا،
زینب خادمی
کشورمان هم تحت تاثیر
این ویروس منحوس قرار
خبرنگار جام جم
گرفت و عزیزان زیادی از
هموطنانمان به دلیل ابتال
به کرونا از بین ما رفتند و افراد زیاد دیگری هم تا
سرحد مرگ با این ویروس مبارزه کردند و موفق
به شکست آن شدند ،اما در این میان از حضور
ایثارگرانه و متعهدانه بخش درمان بخصوص
پرستاران عزیز که با به خطر انداختن جان خود
طعم شیرین زندگی دوباره را به هموطنان بیمار
چشاندند هیچوقت از یاد و خاطره ملت پاک
نمیشود ،زیرا همچون رزمندهای شجاع در خط
مقدم مبارزه با ویروس کووید 19-حماسهای بی
بدیل آفریدند و البته با تقدیم تعداد زیادی شهید،
دین خود را به کشور ادا کردند .مصاحبه جام جم
را با آقای عباس فریدونی مترون و پرستار نمونه
بیمارستان شهید گنجی برازجان در زیر میخوانید:
چرا شغل پرستاری را انتخاب کردید؟
در ابتدا درود میفرستم به روح پرفتوح شهدای
سالمت ،همکارانی که با نثار جانشان در برابر
بیماری کووید ۱۹خود را فدا نمودند تا مردم عزیزمان
از نعمت سالمتی برخوردار باشند.
انتخاب بجا و شایسته روز بزرگداشت شغل
پرستاری با والدت بانوی صبر و استقامت حضرت
زینب(س)بسیارمناسب بوده است.
پرستاران با الگو گرفتن از صبوری و استقامت
آن بانوی بزرگوار کار میکنند.چرا که،حضرت
زینب(س) الگوی کاملی برای پرستاران است .
در اصل این پرستاری بود که مارا انتخاب نمود!
خداوند منتی بر ما نهاد .لطف خداوند شامل حال
پرستاران عزیز شد که شدند پرستار تا بتوانیم
خدمت خلق نماییم .پرستاری را نمیتوانم به
عنوان یک شغل معرفی کنم چرا که اگر برای
درآمدزایی وارد این شغل شوید بدون شک موفق
نخواهید شد .پرستاری را برای مقدس بودنش
انتخاب میکنیم تنها هدف پرستار کاهش درد
وآالم بیمار است.
خانواده در موفقیت یک پرستار چه نقشی
میتواند داشته باشد؟
جا دارد از خانواده ام که با تمام مشکالت کاری،
من را حمایت می کنند بخصوص همسر عزیزم
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که مثل یک کوه استوار در کنار من حضور دارد و
بیشتر ساعات شبانه روز به خاطر حضور من در
بیمارستان به تنهایی تمام بار زندگی را به دوش
میکشد تشکر نمایم .ممنونم که با مهربانی
و فداکاری باعث آرامش و تداوم کارم است.
خانواده هم همانند خودم به شغل من افتخار
میکنندچون میدانند کارمان خدمت به مردم
عزیزمان است.
با این همه سختی کار پرستار  ،چگونه با
مشکالت زندگی کنار میآیید؟
همیشه سعی مان این بوده و هست که مشکالت
کار را به خانه نبریم .خوشبختانه از این لحاظ
هیچوقت مشکلی نداشتهایم .
خستگی؟ بیخوابی؟به هر حال پرستاری با این
ویژگیها سخت است؟
سوال خوبی بود! در زمان کاری حتی به یاد خستگی
روحی و جسمیات هم نمیافتی .برای بیشتر
پرسنل کارشان و شیفت شان عادی شده است
هر چند واقعا خسته میشوند.
تقابل شیفتها با عید ،تعطیالت ،بیماری اعضا
خانواده و...شیفتهای فشرده .شبکاری با
دوازده ساعت کاری آن هم در شب و بیدار ماندن
بدون استراحت از لحاظ روحی و جسمی فوق
العاده به پرستار ضربه وارد مینماید.
رمز موفقیت یک پرستار ارتباط موثر با بیمار
است .از این ارتباط برایمان بگویید؟
واقعا اگر پرستار عالقهای به کارش نداشته باشد
نمیتواند ارتباط موثری با بیماران برقرار کند چون
هر لحظه امکان دارد بدترین شیفت کاری و
بدحالترین بیمار را داشته باشد .کسی که واقعا به
شغلش ایمان داشته باشد با جان و دل خودش را
برای بیمار معرفی میکند تا بیمار ،او و تواناییاش
را بشناسد.
یک پرستار خوب اگر به شغل خود اعتماد دارد
باید بیمار را توجیه کند ،با زبان بیمار حرف بزند تا
بار مشکالت بیمار و بیمارستان کاسته شود.
علت اصلی مشاجره خیلی از بیماران با کادر درمان
در بیمارستانها عدم شناخت بیمار از پرستارش و
نامشخص بودن نفس اصلی پرستار در رسیدگی
به امور بیماران در جامعه است.
در جامعه ما نقش پرستار و شغل پرستار در
بیمارستانها بخوبی عنوان نشده و هنوز که
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آن روز كــه
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ديدم ،نبود در دو جهان جز تو كسى
بيخود شدم و غرق كمالت گشتم
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گفتگو با عباس فریدونی ،پرستار نمونه

مهــربانی  ،رسم پرستاری است
هنوز است پرستار در جایگاه اصلی خود نیست.
پرستاران ما همه تحصیلکرده هستند و به اندازه
یک پزشک عمومی و حتی بیشتر اطالعات دارند
پس باید در زمینه شناسایی جایگاه پرستار در
جامعه فرهنگ سازی شود البته خود پرستار نیز
باید دراین زمینه دقت عمل داشته باشد.
آیا خوشرویی و صبور بودن میتواند در شکل
گیری این ارتباط موثر باشد؟
صددرصد .اجازه دهید یک خاطره در مورد این
سوالتان تعریف کنم که تا اندازهای جواب سوال
قبل شما هم باشد .در یکی از سفرها که به صورت
ماموریتی به عنوان کادر درمان به کربال اعزام
شده بودیم که انشااهلل زیارت امام حسین(ع)
نصیب شما و همه شود در واحد اورژانس بهداری
مشغول خدمت بودیم.
دو نفر عراقی که یک نوجوان را روی دستانشان
حمل میکردند به اورژانس وارد شدند.
راهنماییشان کردم .نوجوان را روی تخت اورژانس
خواباندند ،همان لحظه بر بالین بیمار حاضر

شدم .از نوجوان نامش را پرسیدم .با یک اخم و
چهرهای غضبناک متوجه شدم که زیر زبانی داشت
چیزهایی میگفت .دستی به سرش کشیدم و با
لبخند با وی حال و احوالی نمودم.
همزمان که کار درمانیاش را انجام میدادم با
لبخند کلی با او صحبت و شوخی نمودم و ...این
نوجوان جوری شد بعد از بیست دقیقه که آماده
رفتن شد با من دست داد وخم شد تا دستم را
ببوسد.
از این کارش ممانعت کردم و با بوسیدنش با هم
خداحافظی نمودیم و هیچوقت لبخندهای زمان
رفتنش را فراموش نمیکنم .پس یادمان باشد
خوشرویی در کنار کارمان بسیار اثربخش است.
کدام جنبه کاری پرستاری از دید ما مردم
ممکن است پوشیده باشد؟
هر چند تمام شیفتها برای پرستاران همراه با
خاطرات خوب و بد همراه است .در یک مکان
نوزادی متولد میشود و همراهان را شاد و خندان
میبینی اما همزمان در گوشهای دیگر جوانی با

جراحات شدید و ضربه مغزی شدن به دنبال
حادثه تصادف عدهای را در بهت و غم فرو برده!
صحنههای خوب و بد باهم درآمیختهاند .باور
کنید در بیمارستانها و در پشت درهای اتاق
عمل و اتاق احیا بیشتر از مساجد دستها بسوی
خداست و انسانها در حال دعا و نیایش باخدای
خود هستند ولی کاش ما ،در همه حال به یادخدا
بودیم نه تنها در مواقع مشکالت.
به چه کسی پرستارنمونه میگویند؟
به نظر من معیار انتخاب پرستار نمونه باید
بر اساس تعهد کاری و اخالق باشد که یکی از
مهمترین معیار نمونه شدن است.
پرستار باید طبق ضابطه عمل کند و کارش را
فدای تفریحش نکند .پرستار باید از لحاظ علمی
همیشه به روز باشد و مرتب آموزشهای الزم
برای خدمت به بیمار را بداند .با کالم زیبا و لبخند
با همکاران و بیماران ارتباط داشته باشد که به
لطف خدا همه پرستاران ما انسانهایی وارسته و
شریفی هستند که تنها هدفشان کمک و خدمت

امام خمینی -

ره
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هست.
حرف دل پرستاران با مسئوالن؟
من از طرف خودم و مجموعه پرستاری بیمارستان
از ریاست محترم بیمارستان تشکر ویژه دارم که از
ابتدای حضورش هر چند مشکالتی از قبیل بیماری
منحوس کرونا و همچنین وضعیت بد اقتصادی
داشته اما با مدیریت خوب و عالی خودش
انسجامی مثال زدنی به وجود آورده و سال ۹۹یکی
از سالهای خوب پرستاران شهید گنجی را رقم زده
است از بابت اهمیت و ارج نهادن به پرستاران و
دیگر همکاران و پیگیری شدید برای مطالبات.
تشکر از مجموعه بهداشت و درمان شهر .به هر
حال پرستاران ما افرادی واقعا بینظیر هستند به
دلیل کمترین توقعی که از مسؤالن دارند .خوش
به حال مسئوالن محترم که چنین کارمندان
نمونهای دارند.
اگر پرستار نمیشدید چه شغلی را انتخاب
میکردید؟
باور کنید اگر باز هم متولد میشدم تالش میکردم
تا در قالب کادر درمان به مردم خدمت کنم .
این راه را تا کجا ادامه خواهید داد؟
مطمئن باشید تا نفسی هست در خدمت مردم
قدرشناس و خوبمان هستم.
حرف آخر؟
صحبت آخرم .آرزوی سالمتی و تندرستی برای همه
انسانهاستا دراین روزهای سخت کرونایی.
به نیابت از همه عزیزان کادر درمان ،مردم عزیز
کمی هوای ما را داشته باشید تا مابتوانیم از شما
مراقبت کنیم .اوضاع کرونا اصال خوب نیست
پروتکلهای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک
و فاصله گذاری را رعایت کنید .باور کنید خیلی
سخت است که روزهای متمادی زندگی کردن در
لباسهای پالستیکی بدون یک روزنه جهت تعبیه
هوا .در فصل گرم سال که پشت سر گذاشتیم
پرسنل درمان در بین ساعت کاری با چندین
بار کشیدن آستین لباس کاورال یا تا زدن آن هر
باریک لیوان عرق بدنشان را بیرون میریختند که
شدیدا به خاطر خستگی کاهش فشار و کاهش
آب بدن با حالت ضعف کف بخش میافتند.
آیا میدانید پرسنل درمان روزها و شاید ماهها
از دیدن فرزند و خانواده محرومند به دلیل کار و
خدمت به بیماران کرونایی و ناقل بودن.

